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Alexej von Jawlensky – Das Gebet

Op de bonnefooi …
Meewerkenden:
Dorien Schouten, Eveline Soede, Lizanne van der Laan,
Myrre van Dijk, Pauline Winkler, Tanja van Dijk,
Ruud Moll, Frits Erdmann, Eldyn van Dijk, Djurre Das,
David van Dijk, Bas van den Berg

Dialoog 1
Welkom en groet
Onze hulp is de Naam van de Verborgen Aanwezige
DIE HEMEL EN AARDE SCHEPT
Die trouw is de tijden door
DIE NIET OPGEEFT WAT HIJ BEGON.
Die de verdrukten recht verschaft
EN BROOD GEEFT AAN WIE HONGER HEEFT
Lied NLB 216: 1 en 3
1. Dit is een morgen als ooit de eerste
Zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
Beide ontspringen nieuw aan het woord.
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
Licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuw schepping,
Dank opgetogen Gods nieuw dag.
Drempelgebed
Hier zijn wij
MENSEN ONDERWEG EEN LEVEN LANG
maar waarheen en waartoe?
MENSEN MET EEN HART VOL VERLANGEN,
waar geen woorden voor zijn
HEIMWEE NAAR HET LICHT VAN UW OGEN
wij roepen U toe:
O LEVENDE, WIJS ONS DE WEG
Verhaal Stof van het leven - uit “Zoutpad” van Raynor Whinn
Lied NLB 806: 1, 2 en 3
1. Zomaar te gaan met een stok in je hand
zonder te weten wat je zult eten
Zomaar te gaan met een stok in je hand;
Eindeloos ver is ’t beloofde land.
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2. Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger, duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.
3. Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs:
straks wonen wij in het paradijs.
Lezing uit de Bronnen: Psalm 23
Een lied van David
De Levende is mij een herder,
niets kom ik tekort.
In weiden vol groen laat Hij mij liggen,
naar wateren van rust leidt Hij mij.
Mijn levenskracht doet Hij terugkeren,
op sporen van recht zet Hij mij,
Hij maakt zijn naam voortdurend waar.
Al moet ik gaan door een doodduister dal,
onheil vrees ik niet,
want Gij zijt bij mij,
uw stok en uw staf staan mij bij.
Gij maakt voor mij een tafel klaar,
voor het oog van wie mij bedreigen.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is vol, het kan niet op.
Waar ik ook ga, waar ik ook sta,
goedheid en trouw achtervolgen mij,
alle dagen van mijn leven;
terugkeren mag ik in het huis van de Levende,
tot in lengte van dagen.
Lied Be Thou my vision - Van Morrison
Be Thou my vision, oh Lord of my heart
Nought be all else to me, save that Thy art
Thou my best thought in the day and the night
Waking or sleeping, Thou presence my light
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Be Thou my wisdom, be Thou my true word
I ever with Thee and Thou with me Lord
Thou my great Father and I Thy true son
Thou in me dwelling and I with Thee one
Be Thou my breastplate, my sword for the fight
Be Thou my armor and be Thou my might
Thou my soul shelter, and Thy my high tower
Raise Thou me heavenwards, oh power of my power
Riches I need not, nor man's empty praise
Thou mine inheritance through all of my days
Thou and Thou only though first in my heart
High king of heaven my treasure Thou art
Oh high king of heaven, when battle is done
Grant heaven's joy to me, bright heaven sun
Christ of my own heart, whatever befall
Still be my vision, though ruler of all
Stilte
Overweging Op de bonnefooi … inspelen op het onverwachte

Psalm 23. Anneke Kaai, 1999
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Stilte
Muziek Improvisaties op het thema - Eldyn van Dijk
Gebeden
Mededelingen
Slotlied NLB 934: 1,2 en 3
1. Ik ben voor jou een nieuwe naam
Ik ben je God en hiervandaan
ga ik als je schaduw met je mee
door de woestijn en door de zee
2. Ik
Ik
Ik
Ik

ben
ben
ben
ben

er
er
er
er

als het leven lacht
voor je in de nacht
in je hoogste lied
als je ’t niet meer ziet

3. Ik
Ik
Ik
Ik

ben
ben
ben
ben

de weg waarop je gaat
er zelfs ten einde raad.
gegeven als je brood.
in leven en in dood ……je vriend

Dialoog 2
Zegen en responsie
De Oneindig Nabije zegent u en behoedt u
De Oneindig Nabije doet lichten zijn gelaat over ons en zij ons
genadig
De Oneindig Nabije verheffe haar gelaat over ons en geve ons
vrede
De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou
De vrede van rivieren en de zeeën moge die zijn met jou
Gods vrede kome over jou, Gods vrede groeie in jou
[Iona I, 47]
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Das Gebet - 1922
Alexej von Jawlensky (1864-1941)

Collectedoelen 13 september 2020: 1. Wijkdiaconie 2. Jeugdwerk
U kunt doneren via
Bijdrage in de mandjes in de Voorhof
iDEAL-betaling
https://site.skgcollect.nl/49/gift/formulier.html?id=4286
Chrch app
bankrekeningnummer NL56 RABO 0325 4090 21 onder vermelding
van het doel
2. ‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt
ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg
naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan
kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de
Kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna eenderde is
niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken dankzij Kliederkerk
kennis met bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme
gemeenschap. Laat de kliederkerk, zodat op steeds meer plaatsen men
sen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met
bijbelverhalen om samen in het voetspoor van Jezus te gaan.
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de volgende Vierkracht-viering is
zondag 18 oktober 11 uur
Gidsen op onze weg
Welke leraar staat je het meest bij?
Van wie heb je werkelijk wat geleerd voor je leven?
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